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La programació Obert x Vacances inclou propostes per als dijous, divendres i dissabtes

Roca Umbert obre les nits de juliol 
amb música, cinema, contes i poesia
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Representants de les diferents entitats que participen en la programació al costat dels representants municipals

Granollers

EL 9 NOU

Per tercer any consecutiu, 
Roca Umbert de Granollers 
tornarà a obrir les portes els 
vespres dels caps de setmana 
del mes de juliol per oferir 
diferents propostes de músi·
ca, cinema, contes i poesia 
sota el nom d’Obert x Vacan·
ces. Amb la col·laboració 
d’entitats com l’Associació 
Cultural Amics de l’Àfrica, 
El Colador o el CIDAG s’ha 
preparat una programació 
que començarà el dijous 1 
de juliol i acabarà el 23 de 
juliol.

Per a les nits de juliol 
s’han preparat quatre con·
certs de música tradicional 
que s’inauguraran el proper 
dijous amb Gralla versus 
saxo, amb Enric Montsant 
i Roger Cucurella. El grup 
Ttukunak prendrà el relleu 
el 8 de juliol amb un concert 
de txalaparta, un instrument 
tradicional basc, mentre que 
21 Boutons, un duet d’acor·
dions diatònics, actuarà el 15 
de juliol. Radiokuartet tan·
carà els vespres dels dijous 
amb un repertori tradicional 
d’aquí i d’arreu. En aquesta 
ocasió presentaran el segon 
disc, Ballem. La programació 
dels dijous es completarà, a 
partir de les 10 del vespre, 
amb la projecció de pel·
lícules de la filmografia afri·
cana actual, organitzades per 

Amics de l’Àfrica.
Altres actuacions destaca·

des són la de Ton Rulló i la 
Pegebanda, que presentarà 
el seu segon disc, Menja 
i calla...!, o la de Cara a la 
Pared, amb un tercer treball 
discogràfic sota el braç, A 
veces los dioses nos regalan 
cinco minutos. D’altra banda, 
Base, de Granollers, i Kaire, 
de Figaró, dos grups resi·
dents al Cub, l’espai d’assaig 
musical de Roca Umbert, 
tancaran la programació amb 
un concert el divendres 23 de 

juliol. 
Una  de les novetats d’en·

guany serà Selecció Natural, 
una mostra audiovisual de 
creadors de la comarca en 
què es projectaran curts, 
vídeos, reportatges o docu·
mentals seleccionats pel 
granollerí Vicenç Viaplana 
Ventura, i coorganitzat amb 
el Centre d’Investigació i 
Desenvolupament Audiovi·
sual de Granollers (CIDAG). 
La mostra té com a lema “Els 
vallesans també sabem fer 
vídeos” i permetrà fer una 

panoràmica dels darrers 
anys de creació audiovisual 
vallesana, amb la innovació 
com a tret comú. La mostra 
es farà el 16 de juliol i aca·
barà amb un concert de El 
Tio Carlos, en què participa 
la videojòquei granollerina 
Laia Ribas. 

La programació es comple·
tarà amb la quarta Marató de 
Contes per a Adults i amb un 
recital de poesia d’El Cola·
dor, una associació d’artistes 
multidisciplinaris sorgida de 
l’antic col·lectiu L’Embut.

El Sant Celoni 
Sona ja té 
finalistes

Sant Celoni

Els grups locals May Chro·
nicles, Ignation, Poetas del 
Asfalto i Phoxcode són els 
finalistes del concurs Sant 
Celoni Sona d’aquest 2010. 
El concurs vol promocionar i 
difondre els grups de música 
del Baix Montseny. Els qua·
tre finalistes actuaran el dis·
sabte 10 de juliol a la plaça 
de la Biblioteca. El guanya·
dor podrà enregistrar un EP 
de cinc temes en un estudi 
de gravació professional.

Andrés Pardo 
presenta el seu últim 
disc, a Granollers

Granollers

El guitarrista i cantant 
Andrés Pardo actuarà aquest 
dissabte a les 8 del vespre a 
la Sala Tarafa de Granollers 
per presentar el seu darrer 
disc, Aunque tú no estés. És 
un treball musical en acústic 
amb cançons compostes de 
situacions del dia a dia que 
li puguin passar a qualsevol. 
Les entrades es poden com·
prar de forma anticipada a 7 
euros, i el mateix dia, a 10.

Concerts de música 
tradicional a 
Martorelles

Martorelles

Martorelles engega diumen·
ge, amb el grup d’havaneres 
Barcanova, un cicle de músi·
ques tradicionals a la plaça 
de l’Ajuntament. També hi 
haurà gospel i un concert de 
l’orquestra Orgue de Gats.

Jazz solidari a l’Ametlla

L’Ametlla del Vallès

Amics de Santo Tomás i Somotillo va vendre 
prop de 300 entrades del concert de jazz de 
Raynald Colom i Marcelo Mercadante que es 
va fer divendres al vespre al Pavelló Polies·

portiu de l’Ametlla. Els organitzadors estan 
molt contents amb la resposta de la gent, i els 
diners obtinguts aniran destinats a projectes 
de cooperació a Santo Tomás i Somotillo, al 
nord de Nicaragua, com una casa de cultura o 
una escola d’educació especial. Els dos músics 
actuaven de forma desinteressada.
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Últim concert del Jazz Festival Granollers

Granollers

El guitarrista Jordi Farrés va ser l’encarregat de tancar la vin·
tena edició del Jazz Festival Granollers amb un concert a la 
nova sala oberta del Teatre Auditori. Farrés va fer un home·
natge a George Van Eps i a Ted Greene.
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